کالم

که وابسته نباشیم

همهی ملت کوشــش کنند ،هر کس در هر جا
که هست کوشش کند .و کوشش این باشد که
مابایدوابستهنباشیم...اگردرکارخانههایمااین

از خودمان دور کنیم
اگر بخواهیم استغفار  -این نعمت الهی  -را به
دســت بیاوریم ،دو خصلت را باید از خودمان
دور کنیم :یکی غفلت و دیگری غرور .غفلت،
متنبه نباشد که
یعنی انسان بهکلّی
ّ
متوجه و ّ
گناهی از او ســر میزند ...بعضــی از این افراد
غافل ،اص ً
ال به ثــواب و عِقاب عقیدهای ندارند.
بعضی به ثواب و عقاب هم عقیــده دارند؛ اما
غرق در غفلتند و اص ً
ال ملتفت نیستند که چه
کار میکنند ...غفلت ،دشمنی بسیار عجیب
و خطر بزرگی است .شــاید واقعاً برای انسان،
هیچ خطری باالتر و هیچ دشــمنی بزرگتر
از غفلت نباشــد ...مانع دوم ،غرور است .اندک
کار کوچکی که انســان انجام میدهد ،مغرور
میشــود ...دو رکعت نمازی که خواند ،مث ً
ال
خدمتی برای مردم انجــام داد ،پولی در فالن
صنــدوق انداخت ،یــا کاری در راه خدا انجام
داد ،فورا ً مغرور میشود که ما دیگر پیش خدای
متعال ،کار خودمان را درست کردیم و حساب
خودمان را ساخته و پرداخته نمودیم و احتیاج
به چیزی نداریم! این را به زبان نمیآورد ،اما در
دل او اینگونه میگذرد.

جمعه

تقوا نه در زبان

که در عمل هم باید ظاهر شود
یکی از مهمترین ســرفصلهای نماز جمعه،
توصیهی به تقواست .البته اینگونه تقوا ،فقط
با گفتن و توصیهکردن تحقّق پیدا نمیکند .هر
مهمی دارد و
چند گفتن و توصیه کردن ،نقش ّ
نقش بیان و نصیحت و انذار و تبشیر که
نباید از ِ
شغل پیغمبران اســت ،غافل بود؛ اما توصیهی
واقعی به خود مــا  -چه ما به عنــوان خطیب
جمعه ،چه ما به عنوان کارکنان و خدمتگزاران
طراحان و راهاندازان
نماز جمعه ،چه ما به عنوان ّ
بخشهای مختلف نماز جمعه  -این اســت که
حداکثر تالش را بکنیم که
در عمل و رفتار خود ّ
اینتقوافقطدرزبانماظاهرنشود؛بلکهدرعمل
ما هم ظاهر شــود .ببینید؛ در اسالم عزیز اینها
راههای خیلی طبیعی برای هدایــت و ادارهی
درست جامعه و کشور است81/5/5    .

آمده بودند به بنده اثبات
کنند که ما نمیتوانیم!
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امام خمینی (ره) ۲۹دی۱۳۵۹

تفسیر

اخالق

دو خصلتی که باید

مناز

متنبهبشوندکهمابایدوابستهنباشیموما
معنارا ّ
بایدخودمانبرایخودمانکارانجامبدهیم،آنها
کوششمیکنندکهکارخانههارابهترراهببرند.و
اشخاصیکهمغزتفکرصنعتیدارنداینمغزهارا
به کار میاندازند .و بعد از اینکه فهمیدند که باید
برای خودمان کار بکنیم و باید صنعت را هم -چه

صنعت بزرگ ،چه صنعت کوچک را -خودمان
باید درســت بکنیم ،این مبدا عمل میشود که
بعد از آن بیداری و این اراده راه بیفتند ،و مشغول
بشوند و تفکر کنند و مغزها را به کار بیندازند و
کارخودشانراخودشانانجامبدهند.

امام

باید کوشش این باشد

درس

   حساب تلگرام@ khat_admin :

127

ته

صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
(دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

   پیامک10001028                     :

   رایانامه:

Khat@khamenei.ir

   کانال تلگرامTelegram.me/KhatteHezbollah  :

هف
ش
زار
گ
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بازتعریفنقشریاضدرراهبردجدیدمنطقهایواشنگتن

قرآن

شرط به دست آوردن معیت الهی

من فراموش نمیکنم در سالهای اوائل
دههی  ۶۰که بنده رئیس جمهور بودم ،ما

جدیدترینتوصیهرهبرانقالببرایشناختاولویتها

در یک نقطهای از کشور که نمیخواهم
بگویم کجا ،یک نیروگاه گازی نصفهکاره
داشتیم؛ ما اصرار میکردیم ،میگفتیم

به آنها که این نیــروگاه را باید خودمان
تمام کنیم؛ مسئوالنی آمدند پیش من -
بعضیشان زندهاند ،بعضیشان هم خدا
رحمتکند،ازدنیارفتهاند-میگفتندآقا!

نمیشود؛ بیخود زحمت نکشید ،بیخود

تالش نکنید .آمده بودند به بنده اثبات
کنندوبندهراقانعکنندکهمانمیتوانیم...

امروز شما جوانهای این کشور ،ف ّعاالن

جهادی باارزش،
این کشــور و مدیران
ِ

توانســتهاید خودتان را به رتبهی باالی

ساخت نیروگاههای گازی  -یعنی رتبهی

ششم دنیا  -برسانید ...آن سالها به ما
میگفتندنمیشود،ا ّماباپشتکار،باه ّمت،
باتو ّکلبهخدایمتعال،باتشویقنیروهای

بااستعداد،باعزمراسخیکهمدیرانمابه
کاربردند،اینکاراتّفاقافتاد93/2/10.

بازدید رهبر انقالب از کارخانجات گروه مپنا

خانواده

ایرانی

زنبایددرمحیطخانهآرامشداشتهباشد

گاهی اوقات خانمهائی با ما تماس میگیرند ...و مشکالتشــان را میگویند؛ این مشکالت
عمدتاً مربوط میشود به مشکالت داخل خانواده .اگر زن داخل خانواده امنیت روانی داشته
باشد ،امنیت اخالقی داشته باشد ...حقیقتاً شوهر برای او لباس محسوب شود  -همچنان
که او لباس شوهر است و همچنان که قرآن خواسته ،مو ّدت و رحمت بین اینها باشد ...آنگاه
مشکالت بیرون خانواده برای زن قابل تحمل خواهد شد؛ اص ً
ال بر اینها فائق میآید .اگر زن در
آسایشگاه خود ،در سنگر اصلی خود ،بتواند مشکالت خودش را کاهش بدهد ،بالشک در
عرصهیاجتماعهمخواهدتوانست90/10/14   .

حزب اهلل این است

جوانها از قدرنشناسیها دلسرد نشوند
متأسفانه نمیدانند
بعضی از مسئولین ما هم ّ
چقدر ثروت -ثروت انسانی و ثروت طبیعی-
در اختیار کشور هست؛ دشمن هم از همین
دارداستفادهمیکند.دشمنمیخواهدبگوید
کهشمانمیتوانیدیاندارید؛بندهاصراردارمبه
مردم بگویم که ما میتوانیم و ما دارا هستیم
و امکاناتمان فراوان اســت .مسئولین ما باید
به قدرت جوانان و به توانایــی جوانان ایمان

اهم ّیت بدهند؛ جوانان ما هم باید از
بیاورند و ّ
کار خسته نشوند ،از ابتکار خسته نشوند ،از
بعضی از قدرنشناسیها دلسرد نشوند .بعضی
جوانها به ما شکایت میکنند که «ما این کار
را کردیم یا میتوانستیم بکنیم یا میتوانیم
بکنیم؛ [ا ّما] به ما اعتنائی نمیشود»؛ خیلی
خب،دلسردنبایدبشوند؛بایددنبالکنند کار
را ،ابتکار را97/1/1     .

معیت[الهی] را برای خودمان
ما میخواهیم این ّ
تأمین کنیم؛ راهش چیست؟ مهم این است .این
معیت وجود دارد ،ا ّما شرط دارد؛ برای همه نیست.
ّ
معیت.
در قرآن چند شرط گذاشته است برای این ّ
در آخر ســورهی نحل [میفرمایــد]« :ا َِّن اهللَ َم َع
ذین ُهم ُمحسِ نون» ( )1تقوا« .ا َِّن اهللَ
ذین اتَّقَوا َوال َّ َ
ال َّ َ
ُ
الصبِرین»( )3و «ا َّنَ
الصبِرین»( )2و « َو اهلل  َم َع  ّ
َم َع ّ
المؤمِنین»( )5و
الم َتّقین»()4و «ا َ َّن اهللَ َم َع ُ
اهللَ َم َع ُ
المحسِ نین»()6در چند جای قرآن
« َو ا َِّن اهللَ ل َ َم َع ُ
تکرارشده.ماوظیفهمانراازاینجابفهمیم؛مناین
را میخواهم عرض بکنم .هم دولت اسالمی -یعنی
قضائیه،
مســئولین دولتی ،ق ّوهی مجریّه ،ق ّوهی
ّ
ق ّوهی مق ّننه -هم علما ،وظیفهشــان این اســت
که تربیت ایمانی کنند این ملّت را ...پس یک کار
عبارت است از برنامهریزیهای تربیتی و آموزشی
در مدرسه ،در دانشگاه ،در مسجد ،در ّ
مصلی نماز
جمعه،درمنبرهایتبلیغی؛بخصوص،همینطور
که عرض کردیم ،در جاهایی که دایرهی وسیعتری
دارد ،مثل صداوســیما؛ یکــی از وظایف عمدهی
صداوسیما این است .یا آن کسانی که سخنانشان
شنوندهی زیادی دارد ،مثل خود این حقیر ،مثل
رئیسجمهور ،مثل دیگران که مردم میشــنوند
سخنان اینها را -چهرههای معروف دینی و علمی
و سیاسی که میشنوند مردم حرفهای اینها را،
مهمشانرامتمرکزکنندروی
اینهابایستیاهداف ّ
همینتربیتهایمذکور961/12/24   .
) ۱سالنحلآیه۱۲۸

) ۲سالبقرةآیه۱۵۳

) ۳سالبقرةآیه۲۴۹
) ۴سالتوبةآیه۳۶

) ۵ساألنفال آیه۱۹

) ۶سالعنكبوتآیه۶۹

بایدبانهجالبالغه
مأنوسشوید

+

چرا جوان مؤمن و انقالبی باید نهجالبالغه بخواند؟

دیدار رهبر انقالب با هیأت دولت ،معموال جزو یکی از
دیدارهایثابتایشاناستکهسالیانسالاستکهدر
ماه مبارک رمضان برگزار میشــود .رسم همیشگی
رهبر انقالب در این دیدار آن است که در ابتدای آن ،بخشهایی از
«نهج البالغه» را انتخاب کرده و دربــارهی آن موارد و تذکراتی را
ارائهمیدهند.
نهجالبالغهخوانی رهبر انقالب البته مخصوص این دیدار خاص
نبوده و در دیدارهای عمومیتر نیز فراخور بیانات خود ،اشــاراتی
به این کتاب شریف داشتهاند .حتی از این باالتر ،در توصیهای به
جوانان چنین فرمودند که« :عزیزان با نهجالبالغه انس پیدا کنید.
نهجالبالغه ،خیلی بیدار کننده و هوشــیار کننده و خیلی قابل
تدبر است .در جلساتتان ،با نهج البالغه و کلمات امیرالمؤمنین

صلواتاهللوسالمهعلیه انس پیدا کنید .اگر خدای متعال توفیق
داد و یک قــدم جلو رفتید ،آن وقت با صحیفهی ســجادیه  -که
علیالظاهر فقط کتاب دعاست؛ اما آن هم مثل نهجالبالغه ،کتاب
درس و کتاب حکمت و کتاب عبرت و کتــاب راهنمای زندگی
سعادتمندانهیانساناست-انسبگیرید78/9/1».
حال سؤال آن است که چرا رهبر انقالب بر نهجالبالغهخوانی اصرار
دارند و همواره خوانــدن آن را (در کنار انس با قرآن) مخصوصا به
جوانان توصیه میکنند؟ برای پاسخ به این سؤال میتوان دالیل
مختلفیذکرکردکهسهدلیلآنبهشرحزیراست:
اولآنکهنهجالبالغه"،کتابزندگیاجتماعی"ماست«:نهجالبالغه

در مجموع درس زندگــی اجتماعی برای مسلمانهاســت ...ما
امروز در همان شرائط قرار داریم ،شرائط کنونی جامعهی اسالمی
همان شرائط است ...امروز شرائطی مشابه شرائط دوران حکومت
امیرالمؤمنین است ،پس روزگار نهجالبالغه است .امروز میشود از
دیدگاه دقیق و نافذ امیرالمؤمنین علی علیهالسالم به واقعیتهای
جامعه و واقعیتهای جهان نگاه کرد و بســیاری از حقایق را دید و
شناختوعالجآنهاراپیداکرد.لذاستکهبهنظرماامروزازهمیشه
بهنهجالبالغهمامحتاجتریم63/1/26».
دوم آنکه نهجالبالغه" ،کتاب نظام سیاسی" ماست« :نهجالبالغه
کتاب تدوینشدهی انقالب اسالمی است و آئیننامهی این انقالب
میتوانبهحسابشآورد59/2/13».
سومهمآنکه،اگربپذیریمنقطهیآغازین"انحراف"یا"سقوط" ۳
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جوانهاازقدرنشناسیهادلسردنشوند

چرارهبرانقالببرایهرسالشعارانتخابمیکنند؟

ماجرایآشناییرهبرانقالبباشهیدآوینی

چرانهجالبالغهخوانی؟

شهدا در آن طرف مرز زندگی مسرورند | این شماره تقدیم میشود به روح پرفتوح شهید محمدباقر محمدی
آن طرف مرز زندگی و مرگ چه خبر است؟ انســانها از آن عالم و نشــئهی مجهول چه میدانند؟ در مورد شــهدا میدانیم که اینها خرسندند ،خوشحالند،
حین ب ِمآ ءات ُه ُم ا ُ
یلحقوا ب ِ ِهم» ،یعنی با ما دارند حرف میزنند ،خطاب میکنند به ما« :ا َ ّل
هلل مِن َفضل ِه» .بعد از این باالترَ « :و یست
َبشرون ب ِال َّ َ
َ
مسرورند؛ « َف ِر َ
ذین لَم َ
خَ ٌ
وف َعلَی ِهم َوال ُهم یح َزنون»93/11/27   .
تاریخ شهادت 31 :فروردین 66

شهادت :عملیات کربالی 10

مزار :بجنورد
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پاسخرهبرانقالببهنامهاسماعیلهنیه

رهبر انقالب در پاســخ به نامه چندی قبل
اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی جنبش
مقاومت اسالمی فلسطین (حماس) ،نامهای
مرقوم فرموده و با تأکید بر مواضع همیشگی
جمهــوری اســامی در حمایــت کامل از
فلسطین و مجاهدان آن ،نوشتند« :حرکت
به سمت مذاکره با رژیم فریبکار و دروغگو و
غاصب ،خطای نابخشودنی بزرگی است که
پیروزی ملت فلسطین را به عقب میاندازد
و جز خســران عاید آن ملت ستمکشــیده
نمیکند .خیانت برخی سران عرب که اکنون
به تدریج در حال آشــکار شــدن است نیز
همین هدف را دنبال می کند .عالج این همه
تقویت جناح مبارز و مقاوم در دنیای اسالم
و تشدید مبارزه با رژیم غاصب و پشتیبانان
آن اســت .ملتها و بویژه جوانــان غیور در
کشورهای اسالمی و عربی و نیز دولتهائی
که نسبت به فلســطین احساس مسئولیت
میکنند ،باید این وظیفــهی بزرگ را کام ً
ال
جدی بگیرند و با مجاهدت حماسی و مدبّرانه
دشــمن را مجبور به عقبنشینی به سمت
|
نقطهی زوال کنند|».
خیانتآلسعودبهآرمانفلسطین

محمد بــن ســلمان ولیعهد ســعودی در
گفتگوی با مجله آتالنتیــک گفت :ما منافع
مشترک زیادی با اسرائیل داریم .وی افزود:
معتقدیم این حق فلسطینیها و اسرائیلیها
اســت که در سرزمینشــان زندگی کنند.
ولیعهد ســعودی همچنین مدعی شد :در
قبال مسجداالقصی و حقوق ملت فلسطین
احســاس نگرانی میکنیم .اما هیچ مشکلی
با هیچ ملت دیگــری نداریم .در همین حال
جنبش جهاد اسالمی فلسطین در بیانیهای
بر تالش بــرای مقابله با روند عادیســازی
روابط بــا تلآویــو تأکید کرد و خواســتار
همراهی جهان اســام در این مســیر شد و
افزود ملت ما کسانی که روابط خود با دشمن
صهیونیســتی را به حالت عــادی درآورند،
نخواهــد بخشــید و از گناه آنها گذشــت
نخواهد کرد | .العالم |
دبیرکلسازمانملل:یمنشاهد
بزرگترینفاجعهیانسانیدرجهاناست
آنتونیو گوتــرش ،دبیر کل ســازمان ملل ،در
کنفرانسکشورهایکمککنندهبهیمندرژنو
گفت :یمن شاهد بزرگترین فاجعهی انسانی
در جهان است و بیش از بیستودو میلیون نفر
در این کشور به دریافت کمکهای فوری نیاز
دارند .ســهچهارم آوارگان در یمن از کودکان
هستند |   .باشگاهخبرنگاران|
2
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سخن

بازتعریف نقش ریاض در راهبرد جدید منطقهای واشنگتن

بنسلمان،مزدوریبرایآمریکا
بـا توجـه بـه تحـرکات اخیـر بنسـلمان ،بـه نظـر
میرسـد سـعودیها پـس از اینکـه همـهی طرحهای
خـود را در منطقـه شکسـتخورده دیدهانـد ،چـاره را فقـط در
نزدیکشـدن هرچـه بیشـتر بـا رژیـم صهیونیسـتی و آمریـکا
میداننـد ،بهخصـوص کـه طرحهـای تجزیهطلبانـهی ریـاض در
عـراق و سـوریه راه بـه جایی نبـرده اسـت و از جنـگ یمن کـه قرار
بود یـک هفتـه طول بکشـد نیـز پس از گذشـت سـه سـال و چند
مـاه ،نه تنهـا هیـچ دسـتاوردی تاکنون بـه دسـت نیاوردهانـد بلکه
پـس از ریـاض ،نفتکشهایشـان نیـز در تیـررس موشـکهای
یمنیقرارگرفتهاست.
نقشجدیدریاضدرمنطقه

از همیـنرو ،سـعودیها چـارهی کار را نزدیکـی بـه دشـمن
دیرینـهی جهـان اسلام ،یعنـی رژیـم صهیونیسـتی دیدهانـد.
حـاال محمدبنسـلمان ،کـه ایـن روزهـا بـه هـر گوشـه و کنـاری
چنـگ میزنـد تـا شـاید بتوانـد عربسـتان را از باتالقـی کـه در آن
گیر افتـاده نجـات دهـد ،پـس از تصریـح اخیـر دونالـد ترامـپ بر
مصمم بـودن عزم واشـنگتن بـرای خـروج نیروهایش از سـوریه ،و
همزمان با شکسـت کامل تروریسـتهای تحت حمایت سـعودی
یعنی جیشاالسلام در غوطهی شـرقی  -آخرین منطقـهی ناامن
در اطـراف دمشـق -بـه نـاگاه در سـخنانی جنجالـی بـا نشـریهی
آتالنتیک ،ایـران را بخشـی از مثلـث شـرارت در منطقه دانسـت و
موجودیـت رژیـم صهیونیسـتی را بـه رسـمیت شـناخت!
امـا بـه راسـتی در حالیکه قیـام گسـتردهی مـردم فلسـطین ،بار
دیگر توجـه جهانیـان را بـه موضـوع تجـاوزات صهیونیسـتها در
سـرزمینهای اشـغالی جلب کـرده اسـت ،چـرا بنسـلمان تالش
میکنـد تـا بـا ایـن مـوج جدیـد بیـداری بـه مقابلـه پرداختـه و از
طرفـی دیگر الفـاظ و تعابیـری هتاکانـه علیه ایـران بـه کار بگیرد؟
به نظر میرسـد پاسـخ پرسـش فوق ،بـه بازتعریف نقش ریـاض در
راهبرد جدیـد منطقـهای آمریکا بر میگـردد" .دکسـتر فیلکینز"،
روزنامهنـگار مشـهور آمریکایـی ،بـا انتشـار تحقیقی در نشـریهی
نیویورکـر ،به نقـل از یک مقام سـابق این کشـور در اینبـاره چنین
مینویسـد" :دولـت ترامـپ بـه دنبـال مـزدوری بـرای تغییـر در
منطقـهی خاورمیانه اسـت و تصمیم گرفتـه از محمد بن سـلمان،

طرح کلی
اندیشه اسالمی

ولیعهد عربسـتان سـعودی ،حمایت کند تا تغییـر موردنظر دولت
ترامـپ در منطقـه را ایجـاد کند".بنابراین عربسـتان قرار اسـت در
آرایش جدید منطقـهای آمریکا بـه بهانهی جنگ با تروریسـم ،و در
واقع با هـدف مقابله با نفـوذ جمهوری اسلامی ایـران ،و تضعیف و
حذف محور مقاومـت ،فعال شـود .محمد بن سـلمان نیـز به دلیل
بلنـد پروازیهـای خـام و ناپختـهاش ،و هزینههایـی کـه حاضـر
اسـت برای ایـن بلندپـروازی پرداخت کنـد  -ماننـد قـرارداد 500
میلیـارد دالری اخیر عربسـتان با آمریـکا -گزینهای مناسـب برای
واشـنگتن محسـوب میشود.

مسئله روز

شدت عصبانی است
دشمن از نسل جوان ما به ّ

دشمن امیدوار بود که نسل س ّوم و چهارم انقالب از انقالب روگردان بشوند ،ولی امروز گرایش و پایبندی نسل س ّوم
و چهارم به انقالب و عالقهمندی عمیق و پختهی آنها به انقالب ،از نسل ا ّول اگر بیشتر نباشد کمتر نیست ...دشمن
بشــدت نگران و عصبانی است .اینکه شما دیدید دشــمنها اینقدر با سانتریفیوژهای ما
از بالندگی نسل جوان ما
ّ
مخالفت کردند ،فقط بهخاطر این نبود که این سانتریفیوژها اورانیوم را غنی میکند ،بلکه بیشتر بهخاطر این بود که
ِ
حرکت علمی ،ذهن جوانان ما را غنی میکند ،آنها را آماده میکند برای کارهای بزرگتر؛ بیشــتر از این جهت
این
جوان کشور نشــان میدهد ...جوانهای عزیز ما این کشور
نسل
که توانایی جمهوری اسالمی را در بالنده
ساختن ِ
ِ
ِ
را خواهند ســاخت ،بهتر از آن چیزی که در ذهن نسل قبلی وجود داشته است؛ انشــاء ّ
الل بهتر خواهند ساخت و
خواهند توانست پرچم استقالل و عظمت و شرافت این کشور را از آنچه تا امروز بوده است ،بلندتر کنند97/1/1 .

گامهاییبهسویفروپاشی

ترامپ نیـز دقيقا در مسـير اجراي همـان ديدگاهـي گام برميدارد
که دربـارهی سـعوديها گفتـه بـود .او بـا هـر رفتوآمـد دوطرفه،
فهرسـتي از هزينههايـي کـه سـعوديها بايـد بپردازنـد را رو
ميکند و در مقابـل خدماتي چون چشمپوشـي آمريـکا از جنايات
عربسـتان در يمـن يـا مداخلـه در سـوريه ،ميلياردهـا دالر طلـب
مينمايـد ،آن هم بـدون اينکـه در ازاي آن چيزي بدهـد که اقتصاد
عربسـتان را از بنبسـت موجـود خـارج کـرده يـا در اجـراي طـرح
ديکتهشـده چشـمانداز  2030مؤثـر باشـد.
اکنـون سـعوديها با وجـود کسـري بودجـه و روند کاهـش ذخاير
ارزي خود مجبورنـد صدها ميليارد دالر تسـليحات از آمريکا بخرند
و آنهـا را عليه ملـت بيگنـاه يمـن بـه کار گيرند يـا در انبارهـا دپو
کنند و چه بسـا حتـی اجـازه يـا توانايـي اسـتفاده از برخـي از اين
تجهيـزات را نيـز نداشـته باشـند .ايـن در حالي اسـت کـه افزايش
هزينههـاي سـعوديها در بخـش نظامـي ،سـبب پايیـن آمـدن
سـهم بودجههـاي عمومـي و نارضايتيهـاي داخلـي شـده اسـت
و چـه بسـا بـا اصالحـات نمایشـی بنسـلمان و خـوش خدمتـي
وليعهـد عربسـتان بـه ترامـپ بـراي اجـراي طـرح توافـق قـرن و
نابـودي مسـئلهی فلسـطين و نزديکـي بـه رژيـم صهيونيسـتي
و افزايـش تنش بـا ايـران ،پايانـي بـراي او رقـم بزنـد که ترامـپ از
آن به "بريدن سـرگاو شـيرده" تعبيـر کرده بـود .تاریخ نشـان داده
و بـاز هـم میدهـد که هیـچ یـک از سـران عـرب  بـه اسـرائیلیها
و آمریکاییهـا امیـد نبسـتند و امتیـازی ندادنـد مگر اینکـه بهای
سـنگینی بـرای ایـن کار پرداختنـد.

چرا رهبر انقالب برای هر سال شعار انتخاب میکنند؟
معین
بعضیهـا میگویند «شـما شـعار سـال ّ
میکنیـد ،فایـدهای نـدارد؛ عمـل کـه
معین
نمیکننـد ،چـرا بیخـودی شـعار سـال ّ
میکنیـد؟»؛ بنده قبـول نـدارم این حـرف را.
شـعار سـال با دو منظور مطـرح میشـود :یکی جهت
دادن بـه سیاسـتهای اجرائـی و عملکـرد مسـئولین
دولتـی و مسـئولین حکومتـی اسـت ،یکـی توجیـه
توجـه پیدا
افـکار عمومی اسـت؛ یعنـی افـکار عمومی ّ
کنند بـه اینکه چه مسـئلهای امـروز برای کشـور مهم
پرسش و پاسخ

اخبار

هفته

نشریهخبری-تبیینینمازهایجمعه،مساجدوهیئتهایمذهبی

درباره کلیدواژه راهبردی «نظام امت -امامت»()3

والیت،تنظیمکنندهارتباطاتداخلیوخارجیامتاسالمی

یک جامعهی اســامی و یک جمعیتی که به عنوان امت اسالمی تشــکیل شــدند؛ یعنی با مقررات الهی و با طرز فکر الهی و با
قانونگذاری و اجرای قانون به وسیلهی قدرت الهی ،این جمعیت دارند اداره میشوند ،که امت اسالمی اسمش را میگذاریم ،این
امتاسالمیاگربخواهندوالیتداشتهباشند،بهآنمعنایقرآنی...دوجهترابایدمراعاتکنند.یکجهت،جهتارتباطاتداخلی
است،درداخلجامعهیاسالمی؛یکجهتارتباطاتخارجیاست،یعنیرابطهیعالم،امتوجامعهیاسالمیباجوامعدیگر.
در زمینهی ارتباطات داخلی ،امت اسالم آن وقتی دارای والیت به معنای قرآنی است که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد
صفوف و فشردگی هرچه بیشــتر آحاد و جناحهای گوناگون را در خودش تأمین کند .هیچگونه تفرق و اختالفی در سرتاسر امت
عظیم اسالمی نباشد...و امادر زمینهیروابطخارجی ،امت اسالمی باید سعیکندروابطخودرابادنیای غیرمسلمان جوری تنظیم
ِ
سیاست مستقل ،تحت تأثیر
کند که یکذره تحت فرمان آنها قرار نگیرد ،یکذره تحت تأثیر افکار آنها قرار نگیرد .یک مختصر،
سیاستهایآنهاازاستقاللنیفتد.همجبهگیوپیوستگیملتمسلمانباآنهابهکلیممنوعاست؛درصورتیکهاینپیوستگی
موجبمیشودکهامتاسالمیتحت تأثیرقراربگیرد(   .صص )538 - 539

اسـت؛ دولتیهـا هـم البتّه ممکن اسـت در سـالهای
مختلـف ،بعضیهایشـان ایـن شـعارهایی را کـه ما هر
معیـن میکنیـم قبـول نداشـته باشـند ،ا ّمـا
سـال ّ
آنهایـی کـه قبـول دارنـد تلاش میکننـد ،عمـل
میکنند ،بـه قدر تـوان خودشـان کار میکننـد؛ البتّه
اگـر کار ،بهتـر و جامعتر انجـام بگیرد ،نتایج بیشـتری
بـه دسـت میآیـد .بنابرایـن ،اینجور نیسـت کـه این
شـعارها بیفایده باشـد؛ نخیـر ،شـعارها اتّفاقـاً بافایده
است97/1/1 .

بهمناسبت سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم
بازخوانی

ماجرای آشنایی رهبر انقالب با شهید آوینی

مدتها که روایت فتح پخش میشــد ،اص ً
ال شــهید آوینی را نمیشــناختم؛ ولی از مشتریهای همیشگی
من تا ّ
ً
روایت فتح بودم .یعنی هر شــب جمعه ،حتما مینشســتم و این برنامــه را نگاه میکردم .روی مــن تأثیر زیادی
میگذاشت و میدیدم که این کالم چقدر اثر دارد .یک وقت همان جوانان آمدند پیش من (به نظرم مال جهاد بودند)
من در همان جلسه گفتم« :این صدای نجیبی که اینها را بیان میکند ،چیز خیلی جالبی است؛ این را نگهدارید».
خودش هم قاعدتاً در آن جلسه بود .کسی هم به من نگفت که «این آقاســت ».اما بعدها خو ِد ایشان به من نوشت:
«آن کسی که اینها را تهیه میکند ،من هستم...».کســی که میخواهد چنین برنامههایی بسازد ،باید آن نجابت
و معصومیت و استحکام و اطمینان به سخن را داشته باشــد .گاهی حرفی را کسی میزند و حرف بزرگی است؛ اما
پیداســت که خودش اعتقادی به این حرف ندارد .ا ّما این صدا ،آن صدایی اســت که بزرگترین حرفها را میزد و
خودش اعتقاد داشت .مث ً
ال میگفت« :این جوانان ما ،به راههای آسمان آشناترند تا به راههای زمین ».این را چنان
میگفت که گویا راههای آسمان را خودش رفته ،دیده و میداند که اینها آشناتر هستند!    72/6/11

هفته

   ۱انســانها ،از انحراف یا التقاط فکری و
معرفتی آنان سرچشمه میگیرد ،نهجالبالغه،
"نظام باورها" و "ریشــههای فکری" انســان
را ترمیم و تصحیح میکنــد .چندماه پیش،
در حاشــیهي یکی از دیدارهای رهبر انقالب
با اهالی فرهنگ و هنر ،ایشــان در پاســخ به
ســؤال یکی از حضار که "چه کتابی بخوانیم
که با توجه به راهبرد ائمه بتوانیم در تشخیص
اولویتهادچارانحرافنشویم"،چنینفرمودند:
«کتابی که  -به قول شــما -راهبرد ائمه را  در
هدایت مردم معین کرده باشــد ...من االن به
ذهنم نمیرسد ،منتها اگر شما میخواهید در
این  -باصطالح -اولویتشناسی و اولویتیابی
عمق پیدا کنید؛ با نهجالبالغه اُنس پیدا کنید،
نهجالبالغهخیلیخوباست.
االن واقعاً بنده بهعنوان مســئولی که در این
جایگاه قرار دارم یکی از مشــکالت اساســی
خود من  -مــن دارم واقعاً مشــکل خودم را
میگویم -در زمینهی بســیاری از این کارها
ذهن[مسئوالنیاستکه]مخاطبینمهستند
یعنی آنهایی که با من همکارند که من از اینها
میخواهم که مث ً
ال شــما تولید ملی را پیش
ً
ببرید یا اقتصاد مقامتــی را مثال فرض کنید
که چه بکنید؛ من مشــکل با ذهن اینها دارم.
ببینید ،اینکه ما میگوییم کــه به توان ملی،
توان داخلی ،آن اقتــدار حقیقی داخلی تکیه
کنید نه به بیرون و خــب همه هم میگویند
بله ،منتها عمل نمیشود ،چرا؟ چون مشکل
ذهنی وجود دارد یعنی باور نیست .نهج البالغه
خیلی راه باز میکند برای ما و خوشــبختانه
ترجمههــای خوبی هم از نهجالبالغه شــده
که میتوانید پیدا کنیــد[ .آن را] با این نگاه
بخوانید ،با این نگاه که  -به قول شما  -اولویتها
را بتوانید از آن دربیاورید .نهج البالغه خیلی
خوب است ،هم خطبهها خیلی خوب است و
هم آن حکمتها خیلی خوب است ،در نامهها
هم خیلی چیزهای خوب هست .آدم دقیقاً در
زمینهی باورها که من گفتــم اولویت را پیدا
کند ،ســعی کنید روی ذهنها اثر بگذارید،
روی باورها اثر بگذارید».
باری ،فرصت سهماههی "بهار معنویت" (ماه
رجب و شــعبان و رمضان) فرصت مناسبی
اســت برای جوانان مؤمن و انقالبی ،که از آن
اســتفاده کرده و خوانــدن نهجالبالغه را در
دســتور کار قرار دهند .نهجالبالغه ،ریشهی
باورهای انسان مؤمن و انقالبی است و جوانی
که قرار است کار انقالب را به پیش برد و فردای
ایران را بسازد ،چارهای ندارد جز آنکه ریشهی
باورهای خود را هرچه بیشتر مستحکم کند،
وگرنه در تندبادهای حــوادث ،خواهد لرزید،
چنانکه در تاریخ اســام و انقالب برخی از
دنیاطلبان  لرزیدند.
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